
Πώς μπορούν τα 

στελέχη του δημόσιου 

τομέα και η τεχνολογία 

να ευθυγραμμιστούν για 

να εξυπηρετήσουν τους 

πολίτες;



Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;

Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα κράτη παγκοσμίως…

Η ταχεία στροφή στην ψηφιοποίηση έδωσε μία εξαιρετικά δελεαστική εικόνα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν τα κράτη ενδυναμώνουν το 

ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να πειραματιστεί με τολμηρές νέες προσεγγίσεις
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Κουλτούρα 

ανάληψης ρίσκου και 

πειραματισμού

Ταχεία προσαρμογή 

της νομοθεσίας, 

ώστε να προβλέπει

νέες υπηρεσίες

Ικανότητα για ταχεία 

καινοτομία και «τεστ 

αντοχής» σε 

καινούριες ψηφιακές 

λύσεις

Ευέλικτη εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών 

και λειτουργικών 
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πρακτικές

Σημαντικός 

αντίκτυπος στις 
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Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;

… αλλά νέα έρευνα της EY υποδεικνύει ότι η δυναμική μπορεί να ατονήσει, καθώς οι οργανισμοί 
αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 
μετασχηματισμού

Κατάσταση των κυβερνητικών οργανισμών ως προς τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό

% των ερωτηθέντων

Λιγότεροι από έναν στους δέκα από τους οργανισμούς που εργάζονται οι 

ερωτηθέντες έχουν ολοκληρώσει ή επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί για τον 

μετασχηματισμό, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (56%) βρίσκονται σε αρχικό 

στάδιο σχεδιασμού ή αυξανόμενων αλλαγών ως πρώτο βήμα προς έναν ευρύτερο 

μετασχηματισμό.
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Ικανοποίησε ορισμένες προσδοκίες, 
αλλά όχι όλες

Ικανοποίησε τις προσδοκίες

Ξεπέρασε τις προσδοκίες

Ξεπέρασε τις προσδοκίες κατά πολύ

Προσπάθειες 
μετασχηματισμού 
που ξεπέρασαν τις 
προσδοκίες

Πηγή: EY Tech Horizon Study 2022, EY Knowledge analysis
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Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;

Ο εργασιακός κόσμος αλλάζει, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον 
επαναπροσδιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού

Αλλαγή των προσδοκιών 

των πολιτών και των 

εργαζόμενων

• Οι πολίτες αναμένουν πλέον 

από τη συναλλαγή τους με 

τον δημόσιο τομέα, επίπεδα 

ποιότητας, ταχύτητας και 

ευκολίας ισάξια με τον 

ιδιωτικό τομέα, με άμεση, 

απρόσκοπτη πρόσβαση στις 

ψηφιακές υπηρεσίες, μέσω 

πολλαπλών καναλιών.

• Αυτό απαιτεί καλύτερη 

χρήση της τεχνολογίας και 

των δεδομένων, για την 

κατανόηση των αναγκών των 

πολιτών, καθώς και νέες 

δεξιότητες, όπως η έρευνα 

και ο σχεδιασμός της 

εμπειρίας του χρήστη.

Τεχνολογικές 

εξελίξεις

• Οι επόμενες φάσεις της 

ανατρεπτικής τεχνολογίας – η 

τεχνητή νοημοσύνη (AI), η 

ρομποτική, η εικονική 

πραγματικότητα, το διαδίκτυο 

των πραγμάτων (IoT) και οι 

πλατφόρμες οικονομίας 

διαμοιρασμού (sharing economy 

platforms) – μπορούν να 

μετασχηματίσουν τις υπηρεσίες 

για τους πολίτες και τις 

κοινότητες.

• Βοηθούν, επίσης, στη δημιουργία 

λιτών και αποδοτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

στην παροχή μίας εξαιρετικής

εμπειρίας για τους εργαζόμενους, 

ώστε να επικεντρωθούν σε ό,τι 

είναι σημαντικό

«Αναταραχή» ρόλων/ 

προκλήσεις 

δεξιοτήτων

• Η αναλογία εργατοωρών 

μηχανών-ανθρώπων 

φαίνεται ότι θα αυξηθεί από 

29% το 2020 σε 50% το 

2025.

• Καθώς η τεχνολογία 

προοδεύει, κάποιοι ρόλοι 

εξαφανίζονται, ενώ άλλοι 

αναδύονται.

• Οι εργοδότες παγκοσμίως 

πασχίζουν να καλύψουν 

νέους ρόλους, οι οποίοι 

απαιτούν δεξιότητες που 

βρίσκονται σε έλλειψη.

Μεταβαλλόμενα 

δημογραφικά στοιχεία 

και προσεγγίσεις

• Η «μεγάλη παραίτηση» 

οδήγησε τους εργαζόμενους με 

περιζήτητες δεξιότητες σε 

πρωτοφανή επίπεδα 

κινητικότητας.

• Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι 

πλησιάζουν στη 

συνταξιοδότηση, 

δημιουργώντας μία 

αυξανόμενη ανάγκη 

προσέλκυσης νεότερων 

υπαλλήλων, καθώς και 

διαχείρισης του σχεδιασμού 

της διαδοχής τους.

• Ένα ανθρώπινο δυναμικό που 

αποτελείται από πολλές γενιές 

υπαλλήλων, έχει διαφορετικές 

επαγγελματικές φιλοδοξίες και 

προσδοκίες.

Το νέο υβριδικό 

ανθρώπινο δυναμικό

• Οι εργαζόμενοι, γενικά, 

προσαρμόστηκαν γρήγορα 

σε νέα ψηφιακά εργαλεία 

που διευκόλυναν την 

τηλεργασία κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας.

• Οι εργαζόμενοι 

προσδοκούν, πλέον, πιο 

υβριδικές προσεγγίσεις, με 

μοιρασμένο τον χρόνο τους 

στο γραφείο και το σπίτι.

• Θα χρειαστούν 

περισσότερες επενδύσεις 

σε νέες τεχνολογίες που 

διευκολύνουν τη 

συνεργασία.

Μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις



Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;

Τέσσερις κύριες προτεραιότητες παρέχουν το πλαίσιο για να μπορέσουν οι οργανισμοί να 

δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος, με επίκεντρο τον πολίτη
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2

3

Υιοθέτηση ενός 

δυναμικού 

προγραμματισμού

ανθρώπινου 

δυναμικού

Χρήση μίας «future-back» προσέγγισης. Υιοθέτηση μίας πιο μακροπρόθεσμης θεώρησης για το όραμα, το 

στρατηγικό πλαίσιο και την επιθυμητή εμπειρία του πολίτη, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει ένα βήμα 

προς τα πίσω, έτσι ώστε να προσδιοριστούν η επάρκεια, η σύνθεση και οι δυνατότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού.

Προσδιορισμός της βέλτιστης στρατηγικής για έναν οργανισμό ώστε να γεφυρωθεί το έλλειμμα σε 

ταλέντο. Υιοθέτηση του σωστού μίγματος δράσεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εσωτερική ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, εύρεση νέου ταλέντου, πρόσληψη προσωρινών υπαλλήλων και συνεργασία με εξωτερικούς 

παρόχους.

Δημιουργία ευέλικτων σχημάτων για τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων. Υιοθέτηση 

δυναμικού σχεδιασμού δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων (data and analytics), και 

δημιουργία μηχανισμών που διευκολύνουν τη γρήγορη ανάπτυξη πόρων, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες.



Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;
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Ενίσχυση 

των 

ψηφιακών 

δεξιοτήτων

Επαναπροσδιορισμός της μάθησης και της ανάπτυξης. Αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων με 

ένα εύρος δυναμικών, συνεχών, σύντομων επιλογών εκπαίδευσης, εξατομικευμένων για κάθε εργαζόμενο, έτσι 

ώστε να αναβαθμιστούν οι ικανότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Προγράμματα κινητικότητας, 

όπως οι αποσπάσεις, θα διευκολύνουν τη μάθηση «πάνω στη δουλειά» και το «χτίσιμο» ικανοτήτων που 

υπερβαίνουν τμήματα και τεχνολογίες.

Συνεργασία με το οικοσύστημα ταλέντων. Χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας οργανισμών, όπως 

συνεργατών σχετικών με την τεχνολογία, start-ups που ασχολούνται με τεχνολογία για κυβερνήσεις (GovTech) 

και της ακαδημαϊκής κοινότητας, έτσι ώστε να παράσχουν εκπαίδευση σε μεγάλη κλίμακα, χωρίς την ανάγκη 

σημαντικών επενδύσεων.

Προσέλκυση νέου, με περιζήτητες δεξιότητες ψηφιακού ταλέντου. Επανατοποθέτηση (rebrand) του 

δημόσιου τομέα, προωθώντας ένα αίσθημα κοινωνικού σκοπού. Προσέλκυση νέου ταλέντου από μη 

παραδοσιακές δεξαμενές ταλέντων, συμπεριλαμβάνοντας κέντρα τεχνολογίας και καινοτομίας, και παροχή πιο 

ευέλικτων ευκαιριών, όπως εργασία ορισμένου χρόνου και για συγκεκριμένα έργα, όταν πρόκειται για άτομα με 

εξειδικευμένες ικανότητες.
4

Επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών πρόσληψης και των προδιαγραφών των ρόλων. Υιοθέτηση 

ευέλικτων και προληπτικών προσεγγίσεων για την εύρεση, επιλογή και ενσωμάτωση των καλύτερων 

υποψηφίων, προσλαμβάνοντας νέα άτομα με κύριο στόχο τις δεξιότητές τους αντί για τους ρόλους τους, και 

βάζοντας ως προτεραιότητα τη διαφορετικότητα.

Τέσσερις κύριες προτεραιότητες παρέχουν το πλαίσιο για να μπορέσουν οι οργανισμοί να 

δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος, με επίκεντρο τον πολίτη



Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;
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Ενίσχυση 

της 

ψηφιακής 

ηγεσίας και 

κουλτούρας

Αμφισβήτηση της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων (status quo). Ορισμός ενός υπεύθυνου, από τη 

Διοίκηση, που θα ηγείται των προγραμμάτων μετασχηματισμού. Οι ψηφιακοί ηγέτες χρειάζεται να 

διατυπώσουν ένα συναρπαστικό όραμα για αλλαγή και να επικοινωνήσουν το «γιατί» με τρόπο που όλα τα 

στελέχη, αλλά και οι εργαζόμενοι, θα καταλάβουν και θα ενστερνιστούν, χτίζοντας μία «πορεία αλλαγής».

Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Ενεργή αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους για να 

καταλάβουν πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά τους, αλλά και να γίνουν μέρος της 

λύσης. Δημιουργία προγραμμάτων αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών πρωταθλητών και κύκλων 

ανατροφοδότησης (feedback), που διευκολύνουν την υιοθέτηση στο σύνολο του οργανισμού.

«Υποχώρηση» της διστακτικότητας και αποδοχή μίας νοοτροπίας εξέλιξης (growth mindset). 

Παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για εξερεύνηση και μάθηση, και επιβραβεύοντας τους υπαλλήλους για 

τολμηρές νέες ιδέες που βελτιώνουν την εμπειρία των πολιτών, πραγματώνεται μία κουλτούρα συνεχούς

βελτίωσης.

Τέσσερις κύριες προτεραιότητες παρέχουν το πλαίσιο για να μπορέσουν οι οργανισμοί να 

δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος, με επίκεντρο τον πολίτη



Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;
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Παροχή 

ελκυστικών 

εργασιακών 

εμπειριών

Αίσθηση υπερηφάνειας για τη δημόσια προσφορά, ως επίκεντρο της εργασιακής εμπειρίας. Μέτρηση 

του θετικού αντίκτυπου των υπηρεσιών στις ανθρώπινες ζωές και τακτική επικοινωνία αυτών των 

επιτευγμάτων στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Προσφορά ποικίλων και συναρπαστικών επαγγελματικών ευκαιριών. Προτεραιοποίηση της συνεχούς 

ανάπτυξης ευκαιριών για όλο το ανθρώπινο δυναμικό, κινητοποιώντας τους εργαζόμενους να βελτιώνουν τις 

ικανότητές τους.

Απόδοση επαγγελματικού χαρακτήρα σε ψηφιακούς ρόλους. Δημιουργία ενός πλαισίου δεξιοτήτων για 

εξειδικευμένους ψηφιακούς ρόλους – καθορίζοντας μια δομημένη επαγγελματική πορεία για τον κάθε ρόλο –

ενισχυμένο με συστήματα αξιολόγησης απόδοσης και αξιοκρατικές προαγωγές, ώστε να διατηρείται το 

ανθρώπινο δυναμικό.

4 Ενσωμάτωση πολιτικών υβριδικής εργασίας, διατηρώντας παράλληλα την ευεξία (wellbeing). Τακτική 

μέτρηση του γενικού αισθήματος των εργαζόμενων, προσφορά εξατομικευμένων πακέτων υποστήριξης, και 

προσαρμογή της επικοινωνίας και των πολιτικών διοίκησης στους νέους τρόπους εργασίας. 

Τέσσερις κύριες προτεραιότητες παρέχουν το πλαίσιο για να μπορέσουν οι οργανισμοί να 

δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος, με επίκεντρο τον πολίτη



Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;

Το πλαίσιο της EY για το Ψηφιακό Κράτος δείχνει πώς οι οργανισμοί μπορούν να 
μετασχηματιστούν επιτυχώς μέσω ψηφιοποίησης … με το ανθρώπινο δυναμικό να διαδραματίζει 
έναν σημαντικό ρόλο

Προηγούμενες έρευνες της EY 

σκιαγράφησαν ένα πλαίσιο για 

τον μετασχηματισμό των 

κυβερνήσεων μέσω της 

ψηφιοποίησης. Αποδεικνύεται ότι 

οι προσπάθειες για 

μετασχηματισμό πρέπει να έχουν 

στο επίκεντρο τον άνθρωπο – όχι 

μόνο τους πολίτες, αλλά και τους 

δημόσιους υπαλλήλους.

Αυτό υπογραμμίζεται στην 

ανάγκη για ηγεσία, εστίαση στον 

πολίτη, ψηφιακές ικανότητες, 

αλλαγή κουλτούρας, και στην 

ψηφιακή κινητικότητα του 

ευρύτερου εργατικού δυναμικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες,
https://go.ey.com/2LUxO3A
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Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;

Case Study στην Ελλάδα

Η DG Reform ανέθεσε στην ΕΥ την παροχή υποστήριξης στο Υπ. Εσωτερικών για την 

βελτίωση διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα καθώς και τον 

Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΑΣΕΠ. Το έργο περιλαμβάνει:

► Σχεδιασμό πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για 

θέματα ανθρώπινου δυναμικού (με συλλογή στοιχείων από Απογραφή, HRMS κ.α.)

► Ανάπτυξη ενός πλαισίου προαγωγής της ευεξίας (well-being) των δημοσίων υπαλλήλων

► Bελτίωση της διαδικασίας επιλογής ανώτατων στελεχών (Γεν. Δ/ντες, Δ/ντες, Τμηματάρχες)

► Ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του ΑΣΕΠ (περιλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικασιών διαγωνισμού για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων) μέσω της εισαγωγής 

πρακτικών τηλεργασίας, πολιτικής ασφάλειας και σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας
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Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός 

καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας 

μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους 

ανθρώπους μας και την κοινωνία, και 

οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές. 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι 

πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 

150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της 

διασφάλισης της καλής λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να 

αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. 

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών 

και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω 

των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής 

Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY 

θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε 

νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. 

Ο όρος ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να 

αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & 

Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή 

νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε 

πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει 

και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο 

ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, 

παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com. 
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